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STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
MYKOLOGÓW BUDOWNICTWA
tekst jednolity
I. Nazwa, teren działania i siedziba
§1
Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego statutu nosi nazwę „Polskie
Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa” i używa skrótu PSMB.
Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa zwane Stowarzyszeniem jest
stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
§2
Terenem działalności PSMB jest
stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

obszar

Rzeczpospolitej

Polskiej,

a

siedzibą

§3
PSMB jest stowarzyszeniem dobrowolnym i samorządnym, zrzeszającym na zasadzie
dobrowolności osoby specjalizujące się w problematyce ochrony obiektów budowlanych
przed agresją biologiczną w budownictwie oraz osoby fachowo i społecznie
zainteresowane zdrowotnością mieszkań i budowli.
§4
PSMB może powoływać koła terenowe.
§5
PSMB używa pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem „Polskie Stowarzyszenie Mykologów
Budownictwa – Zarząd Główny we Wrocławiu” , a Koła pieczęci podłużnych z napisem
„Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa Koło Terenowe w ........”.
§6
1. Stowarzyszenie używa odznaki organizacyjnej za zezwoleniem właściwego organu
administracji państwowej, której wzór jest zastrzeżony.
2. Stowarzyszenie może nadawać godność członka honorowego oraz honorowe odznaki:
srebrną i złotą , a także ustanawiać inne wyróżnienia.
3. Stowarzyszenie prowadzi rejestr rzeczoznawców mykologicznych i mykologiczno –
budowlanych.

§7
Stowarzyszenie, jako Stowarzyszenie naukowo-techniczne, może być członkiem
krajowych organizacji zrzeszających stowarzyszenia naukowo – techniczne.
O przynależności do takiej organizacji decyduje Zjazd Stowarzyszenia większością co
najmniej 2/3 głosów członków biorących udział w Zjeździe.

II. Cele i środki działania
§8
Celem PSMB jest :
1/

dbałość o estetykę, godność i solidarność zawodową swoich członków,

2/

ochrona praw zawodowych członków Stowarzyszenia, jako kadry technicznej
budownictwa,

3/

organizowanie życia koleżeńskiego oraz samopomocy stowarzyszeniowej,

4/

dążenie do podnoszenia kwalifikacji zrzeszonych w Stowarzyszeniu członków,

5/

popularyzacja zagadnień mykologiczno – budowlanych wśród społeczeństwa,

6/

współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami
technicznymi i społecznymi w zakresie ochrony budynków i budowli przed agresją
biologiczną,

7/

reprezentacja i ochrona praw swoich członków oraz autorów nowych rozwiązań
w zakresie ochrony budynków i budowli
przed agresją biologiczną,

8/

udzielanie pomocy jednostkom osobom prawnym i fizycznym w sprawach ochrony
obiektów przed korozją biologiczną.
§9

PSMB osiąga swoje cele przez :
1/

zrzeszenie osób zainteresowanych problematyką ochrony budynków i budowli przed
agresją biologiczną,

2/

inspirowanie działalności zmierzającej do rozwoju myśli naukowo – technicznej
i organizacyjno – ekonomicznej w zakresie ochrony budynków i budowli przed
agresją biologiczną,

3/

prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie fachowej wiedzy mykologicznej
oraz popularyzującej w społeczeństwie problemy związane z ochroną budynków i
budowli przed agresją biologiczną,

4/

organizowanie kursów, wystaw, pokazów
w konferencjach naukowo – technicznych,

5/

współpracę z innymi stowarzyszeniami, wyższymi uczelniami, instytucjami
i organizacjami naukowymi oraz innymi jednostkami w zakresie zagadnień
związanych z ochroną budynków i budowli przed agresją biologiczną,

6/

popieranie ruchu
budowlanej,

7/

współdziałanie w opracowywaniu i opiniowaniu programów nauczania w szkolnictwie
technicznym
odnośnie
ochrony
przed
korozją
biologiczną,

8/

opiniowanie kandydatów na rzeczoznawców mykologiczno – budowlanych,

9/

nadawanie tytułu rzeczoznawcy PSMB,

racjonalizatorskiego

i

i

odczytów

wynalazczego

w

oraz

uczestnictwo

zakresie

mykologii

10/ prowadzenie działalności gospodarczej wyodrębnionej w ramach uprawnień
określonych przez władze.

III. Członkowie , ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie PSMB dzielą się na :
1. Zwyczajnych
2. Honorowych
3. Wspierających
§ 11
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby, które złożą
deklarację i zostaną przyjęte uchwałą Zarządu Głównego PSMB, a w szczególności :
a/ posiadają przeszkolenie mykologiczno – budowlane wszelkich typów,
b/ posiadają odpowiednie kwalifikacje, a ich zainteresowania są zbliżone do problematyki
ochrony budynków przed korozją biologiczną i likwidowania jej ujemnych wpływów.
§ 12
Członkiem honorowym może zostać osoba, która szczególnie zasłużyła się dla rozwoju
Stowarzyszenia i wiedzy związanej z ochroną przed korozją biologiczną.
§ 13
Członkami wspierającymi mogą być jedynie osoby prawne wyrażające gotowość
popierania działalności Stowarzyszenia i współpracy dla realizacji jego celów.
§ 14

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie
pisemnej deklaracji kandydata.
2. Godność członka honorowego jest nadawana przez Walny Zjazd Członków na wniosek
Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
3. Członków wspierających, na podstawie pisemnej deklaracji, przyjmuje Zarząd Główny
PSMB.
§ 15
Członkowie zwyczajni i honorowi mogą być zgrupowani w Kołach Terenowych.
Członkowie wspierający podlegają bezpośrednio Zarządowi Głównemu PSMB.
§ 16
Członkom zwyczajnym i honorowym przysługuje prawo :
1/

wyborcze - czynne i bierne do władz oraz organów Stowarzyszenia,

2/

korzystanie z pomocy Stowarzyszenia w podwyższaniu swoich kwalifikacji w drodze
konsultacji lub udostępnienia literatury,

3/

udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowo – technicznych, kursach,
wyjazdach szkoleniowych krajowych i zagranicznych organizowanych przez
Stowarzyszenie,

4/

korzystanie z wszelkich form pomocy koleżeńskiej organizowanej przez
Stowarzyszenie,

5/

noszenie odznaki PSMB,

Członkowie wspierający posiadają prawa członków zwyczajnych wymienione w pkt.1–3
oraz mogą używać odznaki PSMB. W wyborach każdemu członkowi wspierającemu
przysługuje 1 głos.
§ 17
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do :
1/

dążenia do realizacji celów Stowarzyszenia,

2/

brania czynnego udziału w pracach społecznych na rzecz Stowarzyszenia,

3/

przestrzegania zasad etyki i postępowania zgodnie z normami współżycia
społecznego,

4/

stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów
Stowarzyszenia.

§ 18
Członkowie Stowarzyszenia zwyczajni i wspierający są zobowiązani do regularnego
płacenia składek i innych świadczeń członkowskich, w wysokości ustalonej przez Zarząd
Główny Stowarzyszenia lub Walny Zjazd PSMB.
Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek i świadczeń
członkowskich.
§ 19
Członkostwo wygasa :
1/

na skutek dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej
Zarządowi Głównemu PSMB,

2/

na skutek śmierci,

3/

w przypadku członków wspierających, na mocy uchwały Zarządu Głównego PSMB
lub likwidacji przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji będących członkiem
wspierającym.
§ 20

Skreślenie członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego
PSMB w przypadku :
1/

nie przestrzegania obowiązującego statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia,

2/

nieusprawiedliwionego zalegania, mimo 2-krotnego upomnienia, w ciągu więcej niż
6 miesięcy, w płaceniu składek członkowskich, lub innych świadczeń uchwalonych
przez Walny Zjazd Stowarzyszenia.
§ 20a

Od decyzji skreślenia przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania do najbliższego
Walnego Zjazdu Stowarzyszenia.
§ 21
Wykluczenie członka zwyczajnego następuje na skutek :
1/
utraty praw publicznych i obywatelskich oraz praw honorowych orzeczonych
prawomocnym wyrokiem sądu,

2/

prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego w związku
z nieprzestrzeganiem postanowień statutu ze szkodą dla Stowarzyszenia lub
w związku z popełnieniem czynów nieetycznych.
§ 21a

1. Wykonawcą prawomocnego orzeczenia o wykluczeniu członka Stowarzyszenia
Zarząd Główny PSMB.

jest

2. Od orzeczenia o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do
najbliższego Walnego Zjazdu Stowarzyszenia.
Zasady ponownego przyjmowania do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo
określi Zarząd Główny PSMB w każdym indywidualnym przypadku.

IV. Działalność finansowa
§ 22
Składniki majątkowe i finansowe Stowarzyszenia stanowią :
1/

składki członkowskie i wpisowe,

2/

subwencje, darowizny, zapisy, spadki i dotacje,

3/

inne wpływy uzyskane z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia.
§ 23

Wszelkie decyzje o przedmiocie zbycia lub obciążenia majątku trwałego Stowarzyszenia
wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny PSMB.
§ 24
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę
z obowiązującymi przepisami.

finansową

oraz

rachunkową

zgodnie

§ 25
Dla oświadczenia woli o zdaniu praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy
Przewodniczącego Zarządu Głównego lub jego zastępcy oraz skarbnika lub księgowego.
Do ważności pozostałych pism wymagane są podpisy Przewodniczącego lub jego
zastępcy albo osoby upoważnionej.

V. Władze Stowarzyszenia
§ 26
Władzami Stowarzyszenia są :
1. Walny Zjazd Członków
2. Zarząd Główny
3. Główna Komisja Rewizyjna
4. Główny Sąd Koleżeński

A. WALNY ZJAZD CZŁONKÓW
§ 27
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walny Zjazd Członków.
§ 28
Walny Zjazd Członków składa się z wszystkich członków zwyczajnych, honorowych
i przedstawicieli - po jednym – członków wspierających.
§ 29
W Walnym Zjeździe Członków mogą brać udział, bez prawa głosowania, zaproszeni
przedstawiciele organizacji politycznych, władz państwowych, pokrewnych związków i
organizacji krajowych oraz inne osoby z kraju zaproszone przez Zarząd Główny.
§ 30
Walny Zjazd Członków może być zwyczajny i nadzwyczajny.
Zjazd Zwyczajny jest Zjazdem sprawozdawczo – wyborczym.
Zjazd sprawozdawczo – wyborczy zwołuje się co 4 lata.
Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków odbywa się na mocy uchwały Zarządu Głównego
PSMB powziętej z inicjatywy lub na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, bądź na żądanie
co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 31
Walny Zjazd Członków zwołuje Zarząd Główny PSMB listami wysyłanymi pocztą e-mail
lub listami zwykłymi do członków nie zrzeszonych w Kołach oraz do Zarządów Kół
przynajmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.
W
zawiadomieniach
musi
być
podany
proponowany
porządek
obrad.
Termin i proponowany porządek obrad ustala Zarząd Główny PSMB. Nadzwyczajny Zjazd

Członków powinien odbyć się w ciągu 8 tygodni od daty zgłoszenia odpowiedniego
wniosku.
Zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu odbywa się w tym samym trybie co zwołanie Zjazdu
Zwyczajnego, czyli z podaniem proponowanego porządku obrad, który winien obejmować
sprawy wskazane przez żądających zwołania Zjazdu.
§ 32
1. Walny Zjazd Członków jest prawomocny przy udziale co najmniej 50% + 1
uprawnionych członków w pierwszym terminie zwołania oraz bez względu na ilość
obecnych
w
drugim
terminie
określonym
w
zawiadomieniu.
2. Obradami Zjazdu Członków kieruje Prezydium, każdorazowo wybrane spośród
członków w składzie : przewodniczący, zastępca przewodniczącego, dwaj sekretarze.
Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Zjazdu.
3. Uchwały Walnego Zjazdu
zapadają zwykłą większością głosów ważnych za
wyjątkiem uchwał o zmianach statutowych oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia, co
do ważności których wymagane jest 2/3 głosów ważnych ogólnej liczby zebranych.
Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków należy :
1/

uchwalanie generalnych wytycznych działalności PSMB,

2/

rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego
Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
podejmowanie uchwał w tym również uchwał związanych z udzieleniem
absolutorium Zarządowi Głównemu PSMB,

3/

wybór i odwołanie przewodniczącego, członków Zarządu Głównego
Stowarzyszenia oraz ich zastępców,

4/

wybór i odwołanie członków Głównej Komisji Rewizyjnej i ich zastępców,

5/

wybór i odwołanie członków Głównego Sądu Koleżeńskiego i ich zastępców,

6/

nadanie członkostwa honorowego i tytułu Honorowego Przewodniczącego
Stowarzyszenia

7/

nadawanie honorowych odznak Polskiego Stowarzyszenia Mykologów
Budownictwa członkom Zarządu Głównego na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej
oraz członkom Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego na
wniosek Prezydium Zjazdu Członków,

8/

uchwalanie świadczeń na specjalne cele związane z działalnością Stowarzyszenia,

9/

uchwalanie regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu
Koleżeńskiego,

10/

uchwalanie wniosków o przynależności Stowarzyszenia do organizacji
zrzeszających stowarzyszenia naukowo-techniczne,

11/

rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego,

12/

uchwalanie zmian statutu,

13/

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

14/

podejmowanie uchwały o zbyciu lub uszczupleniu majątku Stowarzyszenia.

B. ZARZĄD GŁÓWNY
§ 34
1.
2.

W okresie między Walnymi Zjazdami Członków najwyższą władzą PSMB jest Zarząd
Główny, który kieruje całokształtem działalności PSMB, a za swą pracę odpowiada
przed Walnym Zjazdem Członków.
Zarząd Główny składa się z 9 –12 członków łącznie z Przewodniczącym, wybieranym
przez Walny Zjazd Członków oraz 2 – 4 zastępców członków Zarządu Głównego, w
głosowaniu tajnym. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć
członkowie honorowi z głosem stanowiącym.
§ 35

Kadencja Zarządu Głównego trwa 4 lata.
Ustępujący Przewodniczący oraz członkowie Zarządu Głównego mają prawo do
ponownego kandydowania do władz Stowarzyszenia. Zarząd Główny wybiera ze swego
grona 2 wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika, a w razie potrzeby również
zastępcę sekretarza i zastępcę skarbnika stanowiącymi łącznie z Przewodniczącym
Prezydium Zarządu Głównego PSMB.
Zarząd Główny działa w oparciu o uchwalony przez Walny Zjazd Członków regulamin
wewnętrzny.
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.
§ 36
Do kompetencji Zarządu Głównego należy :
1/

uchwalanie ramowego planu pracy Stowarzyszenia w oparciu o wytyczne Walnego
Zjazdu Członków,

2/

uchwalanie ramowego regulaminu pracy Zarządu Głównego i jego Prezydium,

3/

składania Walnemu Zjazdowi Członków sprawozdań z działalności Stowarzyszenia
i
zgłaszanie
wniosków
dotyczących
dalszej
jego
działalności,

4/

zwołanie Walnego Zjazdu Członków w sposób przewidziany statutem,

5/

powoływanie komisji stałych lub doraźnych oraz ustalanie zakresu ich działania
i zatwierdzanie regulaminów pracy przedkładanych przez Komisje jeżeli działalność
Komisji wymaga takiego regulaminu,

6/

powoływanie kół terenowych oraz nadzór nad ich działalnością,

7/

ustosunkowanie się do wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej,

8/

zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walny Zjazd Członków godności członka
honorowego,

9/

podejmowanie decyzji zgłaszanych w trybie odwołań członków od decyzji Zarządów
Kół Terenowych,

10/

uchwalanie preliminarzy budżetowych,

11/

nadawanie odznak honorowych PSMB, z wyjątkiem przypadków określonych w
§ 32 pkt.7 oraz przyznawanie innych wyróżnień ustanowionych przez Walny Zjazd
Członków i Zarząd Główny dla członków PSMB,

12/

podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów
prowadzenia działalności gospodarczej przez PSMB,

13/

wykonywanie innych czynności zastrzeżonych ustawą Prawo o Stowarzyszeniach,
statutem i regulaminem ramowym pracy Zarządu Głównego,

14/

uchwalanie wysokości składek członkowskich w okresie między Walnymi Zjazdami
Członków,

15/

powoływanie rzeczoznawców mykologicznych i mykologiczno – budowlanych
PSMB – na wniosek Głównej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Rzeczoznawstwa
działającej w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny PSMB.

uchwał

w

sprawach

§ 37
Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy :
1/

Prezydium Zarządu Głównego jest władzą realizującą cele statutowe i uchwały
Zarządu Głównego oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz między
posiedzeniami Zarządu Głównego PSMB,

2/

kierowanie pracami Stowarzyszenia, zgodnie z kierunkami ustalonymi przez Zjazd
i planami zatwierdzonymi przez Zarząd Główny PSMB,

3/

bieżący nadzór nad działalnością podległych jednostek organizacyjnych PSMB,

4/

wprowadzenie w życie uchwał i wytycznych
Zarządu Głównego,

Walnych Zjazdów Członków oraz

5/

sprawowanie ogólnego zarządu nad majątkiem i nadzór nad funduszami
Stowarzyszenia oraz zaciąganie w jego imieniu zobowiązań w sposób przewidziany
statutem,

6/

przygotowywanie projektów preliminarzy budżetowych,

7/

podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.

3. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 38
4. Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do
sprawowania kontroli nad jego działalnością.
5. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków i 2 zastępców
wybranych w głosowaniu tajnym przez Walny Zjazd Członków na okres 4 lat.
6. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona
przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
§ 39
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy :
1/

bieżąca kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem
celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
zasadami i postanowieniami statutu oraz uchwałami Zjazdu ze szczególnym
uwzględnieniem działalności finansowej,

2/

branie udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym,

3/

żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków w przypadkach
przewidzianych statutem, lub zwołania Zjazdu w razie nie zwołania go przez
Zarząd Główny PSMB,

4/

nadzór nad działalnością Komisji rewizyjnych w Kołach,

5/

składanie na Walnym Zjeździe Członków oceny działalności Zarządu Głównego
i sprawozdania ze swej działalności w okresie kadencji,

6/

składanie na Walnym Zjeździe Członków
Zarządowi Głównemu,

wniosku o udzielenie absolutorium

7/

składanie na Walnym Zjeździe Członków wniosków o nadanie odznaczeń
honorowych PSMB członkom Zarządu Głównego.
§ 40

Główna Komisja Rewizyjna odbywa swe zebrania co najmniej raz na 6 miesięcy.
§ 41
Szczegółowy zakres działania oraz tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej określa
regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Członków.

C. GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 42
Główny Sąd Koleżeński jest władzą Stowarzyszenia powołaną do rozpatrywania
i rozstrzygania sporów i zatargów wynikłych pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
zarzutów natury etycznej stawianych członkom Stowarzyszenia.
§ 43
1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 7 członków i 2 zastępców członków wybranych w
głosowaniu tajnym przez Walny Zjazd Członków na okres 4 lat.
2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona
przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Zespół orzekający składa się z 3 członków wyznaczonych każdorazowo przez
Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego.
§ 44
Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Głównego
Sądu Koleżeńskiego. Odwołanie to powinno być wniesione w terminie jednego miesiąca
od daty otrzymania orzeczenia. Sprawę rozpatruje wówczas zespół orzekający w nowym
składzie, który wydaje orzeczenie. Orzeczenie to jest ostateczne.
§ 45
Tryb postępowania oraz kary organizacyjne nakładane przez Główny Sąd Koleżeński
określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Członków.

JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA
§ 46
Jednostkami Terenowymi Stowarzyszenia są Koła.

KOŁA PSMB
§ 47
Koła są podstawowymi ogniwami PSMB powołanymi do bezpośredniej realizacji jego
statutowych celów i zadań.
§ 48
Koła podlegają organizacyjnie
Mykologów Budownictwa.

Zarządowi

Głównemu

Polskiego

Stowarzyszenia

§ 49
Zasadniczym zadaniem Kół PSMB jest rozwijanie działalności Stowarzyszenia
wymienionej w §§ 1 – 8 statutu, dostosowanej do zakresu działania kół , realizacja uchwał
Władz Naczelnych Stowarzyszenia oraz Walnych Zebrań Członków Koła.
§ 50
Władzami Koła są :
1/

Walne Zebranie Członków Koła

2/

Zarząd Koła

3/

Komisja Rewizyjna Koła
§ 51

Walne Zebranie Członków Koła stanowi najwyższą Władzę Koła. Uchwały podjęte na
zebraniu obowiązują Zarząd i wszystkich członków Koła. Uchwały zapadają zwykłą
większością głosów członków zwyczajnych. Walne Zebranie jest prawomocne przy udziale
przynajmniej połowy uprawnionych członków w pierwszym terminie zwołania Walnego
Zebrania oraz bez względu na ilość w drugim terminie określonym w zawiadomieniu.
W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 52
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy :

1/

wybór przewodniczącego Koła i członków Zarządu Koła w ilości 3 – 5 osób,

2/

w Kołach o ilości członków powyżej 20 wybór Komisji Rewizyjnej Koła w ilości 3
osób,

3/

uchwalenie rocznego planu pracy Koła,

4/

uchwalenie ewentualnego preliminarza budżetowego Koła w ramach środków
przydzielonych przez Zarząd Główny PSMB,

5/

podejmowanie uchwał określających kierunki pracy Koła,

6/

rozpatrywanie tematów problemowych,

7/

rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i działalności Koła,

8/

inne zagadnienia działalności Koła.
§ 53

Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła muszą być zgodne ze statutem i uchwałami
władz PSMB oraz przepisami obowiązującymi w PSMB.
§ 54
Pracą Koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą Przewodniczący, Sekretarz
i Skarbnik oraz członkowie Zarządu.
Zarząd Koła wybierany jest przez walne Zebranie Członków Koła na okres 4 lat.
Zebrania Zarządu Koła odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 55
Do obowiązków Zarządu Koła należą między innymi :
1/

reprezentowanie Koła oraz interesów jego członków wobec władz i instytucji,

2/

wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Koła i władz PSMB,

3/

stała współpraca z Zarządem Głównym PSMB,

4/

zarządzanie majątkiem oddanym w administrację Koła,

5/

pozyskiwanie kandydatów na członków zwyczajnych i wspierających,

6/

zbieranie i regularne odprowadzanie składek członkowskich do Zarządu Głównego
PSMB,

7/

prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej Koła przewidzianej wytycznymi Zarządu
Głównego PSMB,

8/

terminowe składanie sprawozdań Zarządowi Głównemu PSMB, w obowiązującej
formie.
§ 56

Środki finansowe związane z realizacją planu pracy Koła przyznaje Kołu Zarząd Główny
PSMB na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Główny preliminarza wydatków.
§ 57
Władzą kontrolną Koła jest Komisja Rewizyjna Koła.
§ 58
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła należy :
1/
2/

bieżąca kontrola całokształtu działalności oraz czuwanie nad prawidłowością
i zgodnością działania ze statutem i wytycznymi władz Zarządu Głównego
Stowarzyszenia,
ocena działalności Koła i składanie na Walnym Zebraniu wniosków w przedmiocie
udzielenia absolutorium Zarządowi Koła,

3/

udział w posiedzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym,

4/

żądanie zwołania zebrania nadzwyczajnego.
§ 59

Zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej Koła ustala ramowy regulamin uchwalony przez
Główną Komisję Rewizyjną według ramowego regulaminu uchwalonego przez Zjazd.

KOMISJE
§ 60
Zarząd Główny PSMB może powoływać komisje lub zespoły doradcze, w tym Radę
Konsultacyjną,
celem
wykonywania
określonych
zadań
statutowych.
Komisje działają na podstawie regulaminu ramowego uchwalonego przez Zarząd Główny
PSMB.
Komisje powoływane są do prowadzenia pracy w zakresie rozwoju myśli naukowo –
technicznej i organizacyjno – ekonomicznej w zakresie mykologii oraz uzgodnień
związanych z ochroną budynków, budowli i ochrony środowiska, a także do prowadzenia
prac w zakresie organizacyjnym i usługowym Stowarzyszenia.
Komisje i zespoły doradcze powołuje i rozwiązuje Zarząd Główny PSMB, który :
1/

powołuje i odwołuje przewodniczących Komisji,

2/

zatwierdza plany pracy,

3/

przydziela środki finansowe w ramach swego preliminarza,

4/

nadzoruje działalność .

ZMIANY W STATUCIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
§ 61
Zmiana niniejszego statutu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu
Członków, podjętej większością 2/3 głosów.

§ 62
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu
Członków.
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walny Zjazd Członków decyduje o sposobie
przeprowadzenia likwidacji i o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 63
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.

